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ADVOKAT LILLYS HJØRNE  l   SENIOR og SKATT  l  GJENNOM EN OLDEFARS BRILLER 
REISER  l  ORDLEK  l  KJERRINGA MOT STRØMMEN  l  HUSLEGEN

Seniorene  
slår tilbake

Nekter  
å bli pensjonist

Rehabelitering 
for alle!

Sprek senior 
og stifinner



Endre Vik (79) startet en ny karri-
ere da de fleste andre ble pensjonister. 
Livet til den tidligere landskapsar-
kitekten med utdannelse fra Norges 
Landbrukshøyskole, ble endret da han 
oppdaget at planeter har et immunfor-
svar felles med oss mennesker. Først var 
han pådriver for at NLH skiftet fokus 
og ble til Universitetet for miljø- og 
biovitenskap. Det skjedde med virk-
ning fra 1. januar 2005. Da han innså 
at oppdagelsen også kunne være til 
stor nytte for mennesker, startet han 
familiefirmaet Avant-Garden A/S. 

Avant-Garden produserer og mar-
kedsfører et kosttilskudd basert på 
bioaktive stoffer fra plantenes immun-
forsvar. Kliniske undersøkelser har vist 
at daglig bruk styrker immunforsvaret, 
reduserer melkesyren i muskulaturen 
og øker oksygenopptaket med opp-
til 50 prosent. Overskudd av oksygen 
gir skarpere hjerneaktivitet og hjelper 
mot stress og aldring. Verdien av kost-
holdstilskuddet er bekreftet av norske 
idrettsutøvere. Laboratorietester har 
vist at det er fritt for alle dopingmid-
ler og oppfyller EU-direktivets krav til 

fremtidens kostholdstilskudd. Avant-
Garden er det eneste kostholdstilskud-
det som er patentbeskyttet i Norge. 

– Jeg anbefaler Avant-Garden til 
alle seniorer som vil holde seg i form 
lengst mulig, sier Endre Vik, som 
selv er en bekreftelse på at han ikke 
farer med tull. Mannen er et opp-
komme av energi, visjoner og planer.  

Fortroppen 
Navnet avant-garden er inspirert av det 
franske ordet for fortropp, de som sik-
rer fronten i en militær marsjkolonne. I 
overført betydning brukes det om alle 
som gjør noe nytt og radikalt. Derfor 
passer det godt på Endre Viks virksom-
het. Da forskeren i 1989 innså at planter 
har et immunforsvar som beskytter dem 
mot bakterier og virus, var det ingen 
opplagt sak. Fagekspertisen stilte seg 
tvilende. Først etter omfattende ekspe-
rimenter begynte ideen å vinne gehør, 
førte gang under en gartnerutstilling 
i Fredrikstad i 1992. Resultatet ble at 
Norges Økologiske Forskningsråd i 1997 
innkalte til et tverrfaglig seminar der 
disiplinene farmasi, medisin, ernæring 
og planteforskning var representert. 
Det ble gjennombruddet. Endre Vik 
fikk patent på Avant-Garden i 1999 og 
lanserte kostholdstilskuddet kommer-
sielt i 2002. Veien har ikke vært lett. 
Hverken den vitenskapelige anerkjen-
nelsen eller finansieringen av et nytt 
firma, kom av seg selv. Men Endre Vik 
er en senior som trives med å bryte nytt 
land. Nå står han overfor et mulig inter-
nasjonalt gjennombrudd med eksport 
til flere land. Da kan han bli rik. 

Rik på erfaringer 

Produktet er sammensatt av utvalgte 
land- og sjøvegetabiler. Utvalget er gjort 
med sikte på å dra nytte av naturlige 
forekomster av de mest virkningsfulle, 
bioaktive stoffene. Produktet har vært 
igjennom kliniske tester ved Universitetet 
i Bergen, Institutt for Immunologisk 
forskning, med gode resultatet. Selv kan 
Endre Vik bekrefte at Avant-Garden har 
styrket hans immunforsvar, satt en stop-
per for årlige luftveisinfeksjoner og gjort 
slutt på hans tidligere plage med artritis. 
Enda mer oppsiktsvekkende er historien 
til en av hans medarbeidere som brukte 
Avant-Garden for å styrke immunforsva-
ret i en periode hun var under behand-
ling for lymfekreft. Dette var i 1995, og 
produktet var fortsatt under utprøvning. 
Det gledelige utfallet var imidlertid 
at kreften forsvant, og at det ikke har 
vært tilbakefall.  – Avant-Garden er 
ingen kreftmedisin, fastslår Endre vik. 
Oppgaven er å hjelpe deg til å bli frisk 
ved å styrke immunforsvaret. Da tåler du 
også den medisinske behandlingen bedre.  

– Det er fantastisk å oppleve at så 
mange skriver og takker deg for at du 
har hjulpet dem til å bli kvitt plagene 
sine, enten det gjelder herpes, luftveis-
infeksjoner, prostataproblemer, allergi, 
leddproblemer men også mer alvorlige 
tilstander, sier Endre Vik, som legger til: 
Beviser ikke dette at de unge har behov 
for seniorenes erfaring og forskning 
for å se saker og ting i sammenheng? 

Avantgarden markedsføres i alle landets 
helsekostbutikker og selges også over 
Internett. Det er å få på velassorterte 
apoteker. Produksjonen foregår i Norge. 
Det kan brukes av alle med unntak av 
de som har fått donoropererte organer. 

Fant veien til å styrke 
vårt immunforsvar
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